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لغة،  أية  اللغة،  على  اللغوي  التطور  يفرض   
جديدة  وتراكيب  وتعابير  واساليب  مفردات  اكتسابها 
في  لها  االجتماعي  االستخدام  نتيجة  ومستحدثة 
التفاعل واالتصال. وبغض النظر عن مصادر هذه املفردات 
هذه  اكانت  سواء  املستحدثة،  والتراكيب  واالساليب 
الفصحى  للغة  بالنسبة  احمللية  اللهجات  هي  املصادر 
والترجمة  العوملة  عبر  الوافدة  االجنبية  اللغات  (األم) أم 
واملثاقفة ، فهي متثل في املنظور اللغوي احلديث واملعاصر 
عناصر رمزية أو كيانات لغوية مقبولة ما دامت حتقق احلد 

األدنى من حدود الوظيفة االتصالية االجتماعية للغة. 
فتحت  قد  احلديث  العلمي  البحث  جرأة  وكانت   
وفي  اللغوي،  الدرس  تطور  مجال  في  جديدة   ً آفاقـا
في  مهملة  كانت  مهمة  جوانب  عن  الكشف  مجال 
الصوتيات  يخص  فيما  وخصوصا   ، اللغوية  املسألة 
واملعاني والداللة ، حتى بسطت منهجيات الدرس اللغوي 
املعاصر يدها على مساحة لغوية واسعة ومتشعبة في 
مستقلة ؛ على  توزعت ؛ بصورة  التي  والعالقات  البنى 
فروع علمية ثانوية شبه تامة ومستقلة ، كعلم الصوت 
القول  وغيرها ، بحيث ميكن  الصرف  وعلم  الداللة  وعلم 
؛ مع هذا التشعب الواسع لشبكة العلوم اللغوية ؛ بان 
ً ، إلمكانية التأسيس  ً واصوليا ً ، منهجيا اجملال مفتوح متاما
اللغوي ، الفقهي والعلمي ، ألي جديد أو مستحدث من 
االجتماعي  التفاعل  يخلقها  قد  التي  االتصالية  الدوال 
 ( التكنولوجي   ) والتقني  العلمي  االبتكار  او  االنساني 
له ، وتأسيس  الفقهي  اللغوي  التأويل  خالل  من  ، وذلك 
ضوء قوانني  في  له  واالصولية  املبدئية  اللغوية  احلضانة 
أو حديث لصيرورة  التي تؤهل كل جديد  اللغة وقواعدها 
ً في  ً حضاريا ً بعد أن صار كيانا ً ومن ثم ثقافيا تأصيله لغويا

الواقع التداولي اإلجتماعي .  
املستحدث  او  اجلديد  مسألة  تكون  ان       وعليه ، ميكن 
ألية   ( اللغوية  التنمية   ) روافد  من   ً رافدا هذه  اللغوي 
التاريخي  التواصل  امكانية  لها  تؤمن  والتي   ، لغة 

إشكالية التعريب
بين منهج التصحيح ومشروع التنمية 

واحلضاري جململ التغيرات والتحوالت التي تعتمل في بنى 
اللغوية ) ميكن  اجملتمع االنساني اخملتلفة . إن ( التنمية 
اللغة  الزدهار  وأوسع مجاال  فاعلية  ً اكثر  تكون سبيال ان 
انتعاش تداولها االجتماعي واحلضاري . ومن هنا  وتواصل 
أن  تستحق  اللغوية ) هذه  بان ( التنمية  القول  ، ميكن 
خارطة ( التنميات )  في  الهام  الطبيعي  مكانها  تأخذ 
 ً االجتماعية واالقتصادية وغيرها ، لتكون مشروعا قوميا
 ً ً واجب االلتزام وضروري العمل والتنفيذ ، حتقيقا وحضاريا
لهدف تأصيل بنية « االمن الثقافي القومي « الذي يشكل 

صلب « االمن القومي الشامل « وعماده االساس . 
 ً ً قوميا مشروعا       ويتصل « التعريب « ؛ بوصفه 
واحلضارية  والثقافية  اللغوية  بالتنمية  وحضارياً؛ 
هو  التعريب  بأن  القول  ميكن  بل   . العربي  للمجتمع 
يعبر  الذي   ، املعاصر  التنموي  للمشروع  اللغوي  الوجه 
املشاركة  في  العربية  للغة  التعبيرية  الفاعلية  عن 
لغتنا  وأن  ألمتنا ، السيما  املعاصرة  االنسانية  احلضارية 
تواكب  أن  األخرى ؛ يجب  اللغات  شأن  ذلك  في  ؛ شأنها 
العالم،  احلاصلة في  واملعاصرة  احلديثة  التطورات  مسيرة 
التعبيري  انتاجها  بني  احليوي  التواصل  مبهمة  تنهض  وأن 
والثقافي  واملعرفي  والتقني  العلمي  االنتاج  وبني  املعاصر 
االنساني ، وأن تسعى الى حتقيق التوازي املعاصر واملقبول 
بني « أسمائها « و»املسميات « العاملية اجلديدة ، بحيث 
عمليات  في  مشاركتها  كامل  حتقيق  من  بذلك  تتمكن 
واإلئراء املعرفي ، العربي ، الذي ساهم  العطاء الفكري 
وحتقيق  لالمة  العميقة  احلضارية  التحوالت  صيرورة  في 

نهضتها احلديثة واملعاصرة . 
مشروعا  يكون  ان  يجب  التعريب  مشروع  إن        
احلضارية  وطبيعته  املعاصر  الثقافي  زمنه  ميتلك   ً أصيال
املاضي  الثقافي  الزمن  عن  متاما  اخملتلفني   ، املنفتحة 
قد يضعان « التعريب  والطبيعة « املتحفية « اللذين 
أن  دون  حتول  خانقة  ومربكة ، ورمبا  معقدة  حلقات  « في 
الثقافة  هواء  القادمة  واألجيال  اجلديد  اجليل  يتنفس 
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صحي  لغوي  مناخ  في  واألصيلة  احلقيقية  العربية 
وبسيط . لقد أصبح التعريب ؛ بذلك ؛ اشكالية ليست 
ً . ولعل العمق البنيوي  لغوية فحسب بل وحضارية ايضا
عن  ناجم  التعريب  اشكالية  به  اتسمت  الذي  والتاريخي 
ثقافية  ً برؤية  اللغوي « مقرونا منهج « التصحيح  أثر 
مركزية ادخلته دائرة القسر اللغوي الذي ظل يراوح فيها 
ً على  ً ومتشنجا ً حادا ً رقابيا لقرون عديدة خلت ، ميارس دورا
العربي ، في ضوء ( معيارية  الفضاء اللغوي االجتماعي 
تاريخية = ماضوية ) ثقافية ولغوية ، ال تستجيب ؛ إال 
بالكاد وبدافع رد الفعل واالستفزاز ودفع تهمة اجلمود رمبا ؛ 
لتقبل مولودات احلياة احلديثة ، املادية واملعنوية ، وال تشارك 

في إغنائها وإثـرائها . 
اللغوي  التصحيح  أهمية   من  الرغم  وعلى        
االساسية  والسمات  واالصول  املعالم  على  احلفاظ  في 
 ( اللغة   ) لدميومة  الوحيد  السبيل  ليس  أنه  إال  للغة 
ً . بل  ً وحضاريا االنساني ، اجتماعيا وتواصلها  التاريخية 
 ً قد يؤدي التزمت اللغوي الذي يلجأ اليه هذا املنهج أحيانا
ً على التداول االجتماعي ؛ إلى حجر اللغة  ؛ فيفرضه قسرا
متضائلة  شرنقة  في  شرنقتها  وإلى  بل   ، وقوقعتها 

آيلة الى اجلمود واملوت . 
على  جهوده  يقدم  اللغوي  التصحيح  منهج  إن      
العربية  األصالة  على  احلفاظ  في  ومجزوء  احادي  نحو 
التراكيب  تصحيح  على  يركز  منهج  ألنه  للغتنا ، وذلك 
يتجاهل   ً متوارثا  ً معياريا  ً تصحيحا للمفردات  النحوية 
الى صميم  الداخلة  املترجمة  األجنبية  مؤثرات األساليب 
العربية املعاصرة ، في خلق تراكيب وأساليب جديدة ، قد 
تكون على جانب معني من خطأ التركيب النحوي ، ولكنها 
ذات فائدة اتصالية تامة في التداول اللغوي االجتماعي . 

ولعل سبب هذا التجاهل هو: 
األوساط  ينتابان  قد  اللذان  والتوجس  التخوف   .  ( أ   )
املغامرة  من  املعاصرة  العربية  اللغوية  واملؤسسات 

العلمية املعاصرة في مسالك علوم العربية وغيابها . 
اللغوية  والقضايا  واملشكالت  األسئلة  ( ب ) . مواجهة 
فقهية  مواجهة   ، العربية  تواجهها  التي  املعاصرة 
املوضوعي  واالختبار  املقصودة  املساءلة  تتعمد  لغوية 

واحلل املعاصر . 
اللغوي  القدمي  باجترار  كله  ذلك  ( ج ) . االكتفاء عن 
اللغوية  األصالة  مثال  أنه  ً على  ً معاصرا تقدميا وتقدميه 

العربية . 
املعاصرة  البنية  تهميش  الى  كله  ذلك  يؤدي       وقد 
العربية  اللغوية  الذاتية  وتغشية  العربية  لألصالة 

ضبابي  بغشاء  واالبداع  واالتصال  التواصل  على  القادرة 
 ، ً ً وآنيا من االدعاء اللغوي التاريخي واملاضي ادعاءً معاصرا
االمر الذي قد يعطل قدرة اللغة العربية املعاصرة ؛ كما 
كانت في املاضي ؛  على توفير احلضانة النوعية للدخيل 
ويجعل   ، واالجتماعي  اللغوي  محيطها  الى  األجنبي 
املشروع الثقافي العربي ؛ بعامة ؛ يضطرب من الناحيتني 
التاريخية واحلضارية في وعي بنيته احلالية ووجوده املعاصر 
 ً ً معاصرا اجترارا القدمي  اجترار  يفعله  ، وذلك من جراء ما 
وسيادتها  املاضية  املعرفية  القيم  تكريس  امكانية  من 
لتحكم نشاطنا املعرفي املعاصر ، لنبدو وكأننا نعيش في 
زمن ثقافي قدمي يرسخ « متحفية « واقعنا املعاصر اكثر 
مما يعمق آنيّتـه ؛ ويفجر « واقعيته « املعاصرة على طريق 
املستقبل املشرق . ولذلك كله ، يتوجب على التعريب ؛ 
ً ؛ االنتباه إلى نقاط عدة  ً معاصرا بوصفه مشروعا نهضويا

؛ منها : 
القسرية  وآليته  التصحيح  منهج  أحادية  ً ) : وعي  ( اوال
املعجمية   » تكريس  عبر  اللغوي  املتداول  تصنيف  في 
اللغوي  التداول  لعملية   ً عاما  ً ثقافيا  ً إطارا اللغوية   »

االجتماعي . 
االطار « املتحفي « الساكن  ً ) : محاولة جتاوز هذا  ( ثانيا
وتطوراتها  اللغوية  القوانني  ودينامية  حيوية  وعي  إلى 
اللغوية  الدوال  مع  التعامل  في  والعلمية  االجتماعية 
اللغات  او  االم  اللغة  الى  تنتمي  املعاصرة ؛ سواء أكانت 

االخرى ؛ في إطار وجودها احلضاري االنساني الشامل . 
 ً ً وشامال ً كليا ً حضاريا تعريبا تعريبها  ً ) : محاولة  ( ثالثا
على  يعتمد  وال  املتحركة  وقوانينها  اللغة  يتضمن  ؛ 
املرونة  ً فحسب ، وسلوك  ً كليا اعتمادا املعجمية  بنيتها 
العلمية واملوضوعية واألصالة املعاصرة إزاء قضية اللغة 
والتطور  االجتماعي  التفاعل  قضايا  من  بها  يرتبط  وما 
الشاملة  واملثـاقفة  احلضاري  واالتصال  والعلمي  التقني 
احلضارية  املسميات  مع  التعامل  لدى  األخص  وعلى   ،
احلاضرة  حياتنا  في  اليومي  احلضاري  النفع  ذات  االجنبية 

واملستقبلية .
العربية  اللغوية  احلضانة  توفير  محاولة   :  (  ً رابعا  )
على  االجنبية  واملصطلحات  املسميات  لهذه  املعاصرة 
املسميات  هذه  بأسماء  العربية  لغتنا  تنمية  طريق 
ومصطلحاتها االجنبية ، ليكون لهذه األسماء واملفردات 
اجلديدة « نفع لغوي ثقافي « في تشكيل ثقافتنا املعاصرة 
حضاري « في  ملسمياتها « نفع  يزال  وما  كان  ، مثلما 
يكون  أن  في  التعريب  يسهم  أن  ميكن  وبذلك   . حياتنا 

ً من مشاريع نهوضنا احلضاري املعاصر .  ً تنمويا مشروعا


